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Voorwoord 

In 2012 hebben we het 15-jarig bestaan van ASAP gevierd met een bijzonder feest. ASAP heeft zich 
sterk ontwikkeld sinds de oprichting in 1997. De organisatie groeit, leert van ervaringen, en 
professionaliseert.  

De kracht van ASAP is het werken vanuit de behoefte van de dorpen. De dorpelingen bepalen zelf de 
prioriteiten, en leveren zelf een eigen bijdrage aan de uitvoering van een project. Door gelijktijdig te 
werken aan thema’s als zorg, onderwijs, milieu en economie helpen we de dorpen om zich te 
ontwikkelen en uiteindelijk op eigen benen te staan.  

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de behaalde resultaten en bestedingen in 2012. Namens het 
gehele bestuur wil ik iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.   

De financiële bijdrage van particuliere donateurs, stichtingen en bedrijven blijven noodzakelijk. In 
een tijd waarin alleen maar gekort lijkt te worden op ontwikkelingshulp zien wij onze inkomsten uit 
fondsenwerving gestaag stijgen. Dank voor het gestelde vertrouwen! We zullen ook in de toekomst 
onze kosten zo laag mogelijk houden en de bijdragen ten goede laten komen van de projecten.  

Vooral ook de betrokkenheid van verschillende personen heeft gezorgd voor onze prachtige 
resultaten tot nu toe. De inzet van alle vrijwilligers was ook dit jaar weer zeer waardevol. Onze 
medewerkers in Burkina Faso en Nederland, samen met onze (vrijwillige) directeur, houden alles in 
beweging.  

Met trots kijken we terug op de behaalde resultaten, en met een kritische blik zoeken we naar 
manieren om in de toekomst nog beter en efficiënter te werken. Er is nog veel werk te doen om 
armoede in Burkina Faso te verlichten, we willen daar graag ons steentje aan bij blijven dragen.  

Met vriendelijke groet,  

Sanne Steemers  

Voorzitter Stichting ASAP  
Naarden, 28 juni 2013 
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1. Verslag bestuur 

Het bestuur kan met tevredenheid terugzien op het afgelopen kalenderjaar. Ondanks de moeilijke 

economische omstandigheden is ASAP erin geslaagd haar doelen voor 2012 te bereiken. Dat geeft   energie 

voor het ingegane jaar! Terugkijkend willen wij als bestuur de volgende punten niet onbenoemd laten: 

 De dorpelingen blijven zich verder ontwikkelen. Het niveau van welvaart stijgt, zoals te lezen is in de rest 

van dit verslag. We zijn trots op de impact die Stichting ASAP weet te bereiken, op het gebied van 

dorpsorganisatie, onderwijs en economie. En dit is te danken aan de grote inzet van de algemeen 

directeur Hervé Millet, en zijn team in Nederland en Burkina Faso. 

 De opbrengsten uit fondsenwerving blijven stijgen. Het vertrouwen dat we krijgen van particulieren, 

stichtingen en bedrijven is hartverwarmend. Tot nu toe weten we elk jaar onze ambitie te realiseren, 

voornamelijk door de inzet van medewerker communicatie en fondsenwerving Nicola von Behr. 

 De organisatie wordt professioneler. De nieuwe structuur die in 2011 ontwikkeld en geïmplementeerd is 

begint nu in de praktijk vorm te krijgen, met een gemotiveerd team in Burkina Faso en in Nederland. Dank 

zij grote inspanning van vele vrijwilligers, zijn wij nog steeds  een efficiënte organisatie. 

Dit betekent niet dat wij niet kritisch naar onszelf moeten blijven kijken.. ASAP is een zelfkritische organisatie, 

die zich voortdurend heeft aangepast aan de veranderende omstandigheden. Dit zal ook nodig zijn voor de 

komende jaren. Wat ons betreft willen wij de komende tijd prioriteit geven aan:   

 De financiële positie en resultaten. Een gezonde financiële positie is cruciaal voor de continuïteit van 

ASAP. De afgelopen twee jaar heeft ASAP een (klein) tekort gehad . De reserves zijn echter ontoereikend 

om dit te laten voortduren. Een van de belangrijke oorzaken van het tekort is dat de stichting geld 

ontvangt dat voor  een specifiek project bedoeld is. De vaste kosten voor het coördineren van deze 

projecten en de kosten van fondsenwerving worden hier echter niet voldoende door gedekt. In 2013 

zullen wij nog eens goed kijken naar de kostenallocatie van projecten, als het ontwikkelen van een gericht 

fondsenwervingsplan. 

 Werken aan een goede balans tussen de verschillende activiteiten. In onze visie is het belangrijk om 

ontwikkeling van onderwijs, zorg, milieu en economie geïntegreerd te benaderen. In de praktijk zien we 

echter dat projecten in onderwijs en economie meer aandacht krijgen. Een beter milieu krijgt bijvoorbeeld 

weinig prioriteit in de dorpen. En voor de pijler gezondheid is het moeilijk om fondsen te werven, door de 

relatief grote investering die gedaan moet worden. We zetten in op een betere balans, door ook aandacht 

te besteden aan bewustwording in de dorpen, en het aanspreken van nieuwe fondsen. 

 De structuur en continuïteit van de organisatie. De inzet van bestuur als medewerkers van de organisatie 

werkt onvoldoende. Dit blijkt naast de bestuursverantwoordelijkheden moeilijk te combineren met de 

dagelijkse bezigheden van de bestuursleden. De uitvoering blijft hiermee volledig op de schouders van de 

(onbezoldigde) directeur en medewerkers van ASAP. De stichting is al enige tijd bezig met het 

verminderen van de afhankelijkheid van de oprichter, dit proces is echter nog niet voltooid. Het kan ook 

niet zonder extra kosten te maken, wat weer gaat wringen met ons eerste aandachtspunt.   

 

Met trots kijken we terug op het afgelopen jaar, dit jaarverslag geeft een prachtig overzicht van 

de resultaten die tot nu toe bereikt zijn. Onze inzet is om de organisatie én de wereld waarin zij 

werkt in de komende tijd nog een beetje mooier te maken. 
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2. Waar staat ASAP voor? 

 

Doelstelling, missie en visie 

Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en 

financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso”. We bieden mensen in Burkina Faso 

de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.  

Volgens onze visie kan dit alleen als in een gemeenschap gewerkt wordt aan een evenredige 

ontwikkeling van Gezondheid en Milieu, Educatie en Emancipatie en aan de Economie. Voldoende 

capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. ASAP ondersteunt de 

dorpen daarom ook bij het versterken van deze capaciteit. 

Een aanpak die louter is gericht op Gezondheid (bijvoorbeeld het verstrekken van klamboes) of op 

Educatie (zoals het bouwen van een basisschool) of op Economie (zoals het helpen bij het starten 

van een bedrijfje) zal niet duurzaam zijn. Voor het goed draaiend houden van een bedrijf 

bijvoorbeeld zijn mensen nodig die geschoold zijn. Voor het halen van goede resultaten op de 

basisschool is het van belang dat kinderen goed gezond zijn.  

ASAP maakt als het ware een ‘foto’ van een dorp om te bepalen op welke punten de ontwikkeling 

vooral gericht moet zijn. 

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de 

tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso 

kunnen bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis 

zich binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële 

inspanning. 
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3. ASAP in cijfers 

 

 Algemene informatie ASAP 

ASAP Nederland 

Registratie 1997 

Rechtspersoon Stichting 

CBF  certificaat ja 

ANBI ja 

Directeur 1 (vrijwillig) 

Bestuursleden 5 (vrijwillig) 

Betaalde medewerker 1 part-time medewerker voor communicatie & 

fondsenwerving 

Vrijwilligers 20 

 
ASAP Burkina Faso 

Registratie 1999 

Rechtspersoon NGO 

Betaalde medewerkers 14 

Betaalde adviseurs 2 

 
Fondsenwerving 

2010 € 476.000 

2011 € 692.476 

2012 € 685.817 

2013 € 1.059.000 (budget) 

 

Fondsenwervingskosten 2012 € 41.197 

Uitvoeringskosten 2012 € 671.218 
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Resultaten sinds 1997 

Algemene informatie dorpen 

Aantal dorpen 10 

Totale bevolking dorpen 15.280 

 
Resultaten onderwijs 

Kleuterschool 260 leerlingen 

Basisschool 2.853 leerlingen 

Middelbare school 200 leerlingen met schoolbeurs 

Oprichting middelbare particuliere agrarische 

school (LAP) 

 
Resultaten gezondheid 

93% van alle families heeft toegang tot schoon water binnen een straal van 500 meter 

50% minder acute malaria door het verstrekken van geïmpregneerde klamboes 

 
Resultaten milieu 

100.000 bomen gedistribueerd in de dorpen. (waarvan 40.000 bomen nog leven) 

In 2012 700 bomen minder gekapt (voor koken) door gebruik van verbeterde oven 

 
Capaciteitsopbouw 
Vrouwen zijn in staat om te praten voor een groep mannen 
Betere communicatie in de dorpen 
Betere transparantie in 6 dorpen 
Beter leiderschap in 4 dorpen 
 
Economische ontwikkeling 
Microkrediet voor meer dan 2.000 vrouwen met een terugbetaling van 100% 
Minder goede resultaten bij terugbetalingen van leningen aan boeren 
Stijging inkomsten voor 500 vrouwen van € 15,- naar € 60,- gemiddeld per vrouw door verkoop van 
karite producten. 
Stijging inkomsten circa 1.000 boeren met 15% 
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4. Overzicht gerealiseerde projecten (per categorie) 2012 & budget projecten 2013  

Gerealiseerde projecten 2012 (per categorie) 

 

Zie bijlage 6 voor overzicht van alle gerealiseerde projecten in 2012 

Veel projecten zullen in 2013 gecontinueerd worden 

 

Zie bijlage 7 voor gedetailleerd budget 2013 
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5. Onderwijs 

 

Eén van de belangrijkste pijlers voor duurzame ontwikkeling in de dorpen is onderwijs. ASAP geeft 

kinderen de mogelijkheid om onderwijs vanaf 5 jaar te volgen.  

Voor uitgebreide informatie over realisaties in 2012 zie bijlage 6 

Kleuterschool 

Algemene doelstelling kleuterschool 

Kinderen van 5 jaar oud de eerste sociale en 

leervaardigheden bijbrengen  

Doel ASAP kleuterscholen 

 80% van de kinderen gaat naar de kleuterschool 

 100% van de kleuterschoolkinderen gaat door naar 

de basisschool 

 Eén kleuterschool per ASAP dorp (10 dorpen) 

Realisatie 2012 

In 2012 zijn er in 5 ASAP dorpen kleuterscholen gerealiseerd. 

Alle kleuterscholen zijn privé scholen en worden beheerd 

door moeder associaties. Het ministerie van sociale zaken is 

verantwoordelijk voor technische ondersteuning. In 2012 

gingen in het totaal 260 kinderen naar de kleuterschool. De 

kosten per kind per jaar bedroegen € 70,-. De bijdrage van 

de ouders is € 6,- per kind per jaar. Het resterende bedrag 

van € 64,- per kind per jaar wordt vergoed door Association 

A Petits Pas en Anna Muntz Stichting.  

 

 

 

 

 

Als je in een dorp komt, merk je meteen of 

er wel of niet een kleuterschool 

gerealiseerd is. Als kleine kinderen op je 

afgerend komen en vragen ‘hoe gaat het’ 

is er een kleuterschool in het dorp. Als de 

kinderen achter de moeder aanlopen, is er 

geen kleuterschool aanwezig. 

 

De impact van een kleuterschool is 

ook in het dorp merkbaar. De 

kinderen leren op school dat het 

belangrijk is je handen te wassen 

na ieder wc bezoek en voor iedere 

maaltijd. Vervolgens vertellen de 

kinderen thuis aan hun ouders dat 

het heel belangrijk is om je handen 

te wassen! Hierdoor is de hygiëne 

aanzienlijk verbeterd in de dorpen. 
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Basisschool 

Algemene doelstelling basisschool 

Kinderen van alle ASAP dorpen de mogelijkheid bieden goed 

basisonderwijs te volgen. 

Doel ASAP basisscholen 

 80% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd gaat naar de 

eerste klas 

 80% van de kinderen die op school begonnen zijn, blijft tot de 

laatste klas 

 80% van de kinderen in de laatste klas  sluit de basisschool af 

met een officieel diploma 

 50% van de kinderen met een diploma is een meisje 

Om ouders te motiveren hun kinderen naar school te sturen, hebben 

we een lunchprogramma op de basisscholen. Iedere dag krijgen de 

kinderen ’s middags een warme lunch op school. De kosten voor een 

warme maaltijd per kind per jaar bedragen € 30,- 

Realisatie 2012 

 
Opmerking: Oualana is een klein dorp. De kinderen die daar naar school gaan komen 
ook uit de buurdorpen. We kunnen niet precies aangeven of een kind uit Oualana of 
een buurdorp komt. 

 

 
Het doel dat 80% van de kinderen in de 
schoolgaande leeftijd naar de eerste klas van 
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de basisschool gaat hebben we nog lang niet bereikt. De slechte resultaten van de toets in groep 6 is 
een van de belangrijkste redenen dat ouders hun kinderen niet naar school sturen.  

 

Schooljaar 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Percentage kinderen dat de toets 
in groep 6 succesvol afgerond 
heeft.  

66% 76% 72% 69% 53% 

 
Oorzaken voor de slechte resultaten zijn onder andere het  tekort aan leraren. Leraren geven liever 

les in de grote stad in plaats van op het platteland. Het ministerie van onderwijs is verantwoordelijk 

voor het regelen van docenten. Om het niveau van lesgeven te verbeteren organiseert  ASAP 

trainingen voor docenten en als nodig regelen we ook zelf leerkrachten.  

 

Middelbare school 

Algemene doelstelling middelbare school 

Toegang verschaffen tot kwalitatief, goed 

middelbaar onderwijs voor zoveel mogelijk 

kinderen die van de basisscholen in de ASAP 

dorpen afkomen. 

Het lesniveau van middelbare scholen op het 

platteland is zeer slecht.  Deze scholen zijn 

ook alleen toegankelijk voor kinderen die 

basisonderwijs gevolgd hebben. 

Doel ASAP middelbare scholen 

 Minstens 50% van de kinderen die de 

lagere school succesvol hebben 

afgerond kan een kwalitatief goede 

vervolgopleiding volgen 

  

Bij een discussie met leraren, hoorden we de 

woorden “opgeheven klas”. Het kan gebeuren dat 

een klas 6 tot 12 maanden geen leerkracht heeft. 

Omdat leerkrachten vaak afwezig zijn door ziekte 

of zwangerschapsverlof maakt de schooldirecteur 

een lesrooster voor de leraren waarbij altijd 

dezelfde klas geen leraar heeft. Sommige groepen 

krijgen de helft van hun basisschooltijd geen les 

omdat er geen leraar is. Hoe kunnen de resultaten 

van de toets in groep 6 dan goed zijn! 
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Realisatie 2012 

 Schoolbeurzen voor kostschool 

In 2007 zijn we begonnen met het verstrekken van schoolbeurzen. In 2012 hadden 53 leerlingen een 

schoolbeurs. Er maken nu 53 leerlingen gebruik van een ASAP schoolbeurs. Het slagingspercentage 

de afgelopen 4 jaar was gemiddeld 75%. In  2012 lag het slagingspercentage op 85%. De kosten 

bedroegen in 2012 € 750,- per kind per jaar. 

Er zijn ongeveer 250 kinderen van de ASAP dorpen die in aanmerking komen voor een schoolbeurs. 

Per jaar kunnen er maar 12 leerlingen geplaatst worden.  Om deze reden zijn we in 2012 met het 

schoolbeurzen programma gestopt. 

Als alternatief hebben we in 2011 een middelbare agrarische school (LAP) geopend. 

 

 

 

 

 

 

 

 Middelbare Agrarische school (LAP) 

Het LAP is een 4-jarige agrarische opleiding. Per jaar kunnen er maximaal 70 leerlingen instromen. 

De leerlingen worden door middel van een toets geselecteerd. Alle leerlingen komen van de 

basisscholen in de ASAP dorpen.  

Het LAP is een agrarische opleiding. De verwachting is dat ongeveer 50 studenten voor de agrarische 

opleiding slagen. Hiervan 

zullen 30 studenten verder 

studeren na het behalen 

van hun diploma van de 

agrarische opleiding. De 

leerlingen hebben ook de 

mogelijkheid om deel te 

nemen aan het landelijke 

middelbare schoolexamen. 

ASAP verwacht dat hier 

ongeveer 15 leerlingen 

gebruik van zullen maken. De studenten die hun diploma behaald hebben en niet verder studeren, 

zullen terugkeren naar hun families op het platteland. Ze kunnen daar toepassen wat ze geleerd 

hebben 

Kinderen op de kostschool krijgen 3 maaltijden per dag. Verder zijn 
er voldoende faciliteiten aanwezig om je te wassen. Als we de 
jongens en meisjes op de basisschool in het dorp vragen wat ze van 
de kostschool meisjes vinden krijgen we altijd het zelfde antwoord: 
zij zijn zo groot en mooi geworden!  
 
We organiseren extra bijeenkomsten voor de ouders van de 
kostschool meisjes om er voor te zorgen dat de meisjes van de 
kostschool niet zwanger worden tijdens een vakantie in hun dorp. 
Veel mannen in de dorpen voelen zich zeer aangetrokken tot de 
mooie meisjes van de kostschool en deze meisjes zijn vaak nog zeer 
naïef.  
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De ouders van de leerlingen hebben niet voldoende 

middelen om het schoolgeld voor de particuliere 

opleiding te betalen.  ASAP heeft een financieel systeem 

in Europa opgezet. Hiermee wordt het schoolgeld voor 

de kinderen betaald. De kosten per student per jaar 

bedragen€  460,-. De ouders dragen zelf € 100,- per jaar 

per leerling bij. De sponsor betaalt € 360,- per jaar per 

leerling 4 jaar lang. 

De LAP is de enige particuliere agrarische school in 

Burkina Faso. 

Tot op heden hebben we nog geen academische resultaten ter beschikking. Wel kunnen we een paar 

praktische resultaten zien bij het verbouwen van de groentes en het houden van kippen.  

 

 
 

 

 

 

 

Alfabetisering 

Doelstelling ASAP 

 50% van de volwassenen in een dorp kan lezen, schrijven en rekenen 

We zijn begin 2011 gestart met het openen van 5 centra voor 

alfabetisering in de lokale taal (Dioula). Deze centra werken 

volgens de Reflect Methode. (voorheen gebruikten we een 

andere methode).  Elk centrum heeft 20 volwassenen per 

supervisor. Een programma duurt 3 jaar. Het beheer ligt bij 

de Sarayli stichting die nog 25 andere centra onder beheer 

heeft. 

Realisatie 2012 

Tot nu toe zijn de resultaten niet zo positief. 3 van de 5 dorpen nemen nog deel aan het programma 

in het derde jaar.  Dit komt niet doordat we een nieuwe methode gekozen hebben maar doordat 

nog steeds de oude methode gehandhaafd wordt in de dorpen.  

Iedere klas is verantwoordelijk voor 

de in-en verkoop van agrarische 

produkten en kippen. Hierdoor 

leren de leerlingen omgaan met 

geld. Voor iedere klas is een 

bankrekening geopend.  
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De facilitator van de oude methode legt veel druk op de dorpsbewoners omdat hij zijn inkomen wil 

behouden. Eind dit jaar kunnen we de resultaten beter meten omdat de leerlingen dan een 

eindtoets moeten maken. 

 

Vakonderwijs 

Doelstelling ASAP 

 Kinderen die geen voortgezet onderwijs kunnen volgen de 
mogelijkheid geven een beroepsopleiding te volgen. 
 

De vakopleidingen zijn (technicus, metselaar en naaister) in Bobo 
Dioulasso. 
 
6 jaar geleden zijn we met dit programma begonnen. De 

resultaten zijn tot nu toe niet zeer indrukwekkend. 1 van de 5 studenten heeft zijn diploma als 

mechanicus behaald. Dit komt onder andere door de slechte kwaliteit van het onderwijs en te weinig 

controles door ASAP.  

Realisatie 2012 

In 2012, hebben 3 van de 6 studenten een diploma als lasser en elektricien behaald. Dit jaar 

ondersteunen we 8 meisjes met een naai-opleiding. Ze gaan nu naar andere school omdat de 

resultaten op de vorige school extreem slecht waren. In 2013 kunnen we alle resultaten analyseren. 

  

De meeste studenten van de 

alfabetiseringscursus zijn vrouwen. Dit 

komt doordat de vrouwen moeten praten 

en verantwoordelijk zijn voor de 

boodschappen op de markt.  

De kleinste munt in Dioula is 5 cent. 

Geadviseerd wordt om de CFA te delen 

door 5 om het bedrag van de Dioula te 

berekenen.  Voorbeeld:  1.000 cfa is 200 

Dioula. Mensen moeten goed door 5 

kunnen delen! 
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6. Gezondheid 

 

Gezondheid is een belangrijke basisvoorwaarde om andere onderwerpen zoals onderwijs en 

economische ontwikkeling te adresseren. In dorpen op het platteland van Burkina Faso is vaak geen 

schoon drinkwater beschikbaar, en er is geen toegang tot medische zorg. Ook hebben mensen vaak 

geen kennis over preventieve zorg of missen ze hiervoor de middelen, zoals hygiëne of bescherming 

tegen malariamuggen. 

Algemene doelstelling gezondheid 

ASAP wil realiseren dat mensen toegang hebben tot veilig drinkwater, zich kunnen beschermen 

tegen ziekten, en toegang hebben tot medische zorg. 

Toegang tot schoon water  

Doel ASAP schoon water 

 Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen voor de plattelandsbewoners 

 Dat rouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon water 

Realisatie 2012 

In 2012 zijn er geen nieuwe 

waterputten gerealiseerd. Wel zijn er 

2 handpompen vervangen. De grote 

uitdaging is dat de dorpsbewoners de 

handpompen en de waterputten goed 

onderhouden en repareren waar 

nodig. 

 

  

Deze grafiek kan misleidend zijn. De grafiek geeft het aantal beschikbare waterputten aan 
maar dat betekent niet dat ze allemaal nog goed werken. Mogobasso heeft veel problemen 
om de waterputten goed te onderhouden. Meer dan 80% van de ziektes wordt veroorzaakt 
door vervuild drinkwater! 
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Hygiene 

Doelstelling ASAP 

 Minstens 50% van de families heeft een wc ter beschikking 

Eind 2011 had 15% van de families in de 10 ASAP dorpen een wc ter beschikking. 

Realisatie 2012 

 

In 2012 zijn we begonnen met het bouwen van wc’s. Dit project loopt nog. 

  

Terugdringen malaria 

Doelstelling ASAP 

 80% van de kinderen slaapt onder een insecticide geïmpregneerde klamboe 

Realisatie 2012 

In 2012 en 2013 distribueren wij 1.000 klamboes in de dorpen. Er zijn 1.875 families in de 10 dorpen. 

 

 

 

 

Door gebrek aan sanitaire voorzieningen doen de 

dorpelingen hun behoeftes vaak dicht bij huis. 

Hierdoor ontstaat er veel vervuiling rondom huis. 

Een ander gevolg is dat vrouwen geen privacy 

hebben tijdens hun toiletbezoek. Vrouwen 

moeten vaak wachten tot dat het nacht is om hun 

behoeftes te doen. Dit is zeer gevaarlijk voor de 

vrouwen en de jonge meisjes. 

Malaria is een ernstige ziekte: besmetting kan de 

dood tot gevolg hebben en klamboes zijn dus van 

levensbelang! Het klamboeproject heeft echter 

niet alleen een positief effect op de gezondheid: 

een mooi bijeffect is dat de dorpelingen met 

klamboes voor het eerst in jaren rustig en goed 

slapen: ze hebben geen last meer van de muggen 
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7. Milieu 

 

De rol van ASAP is de dorpsbewoners bewuster maken van het milieu.  

Algemene doelstelling milieu 

Het besparen van hout door het planten van nieuwe bomen, zodat er in de toekomst ook een 

gezonde leefomgeving is, waarin mensen voor zichzelf kunnen blijven zorgen.  

Herbebossing 

Doelstelling ASAP herbebossing 

 Het aantal bomen dat per jaar geplant wordt, is groter dan het aantal bomen dat gebruikt 

wordt om te koken. 

Realisatie 2012 

Sinds 1998 zijn er meer dan 100.000 bomen verstrekt 

aan de boeren. Gemiddeld 40% van deze bomen 

heeft het overleeft. Een paar jaar geleden zijn we 

begonnen met het verstrekken van fruitbomen. Deze 

zijn beter bestand tegen bosbranden en termieten.  

Het uiteindelijke doel hebben we nog niet bereikt. 

We moeten nieuwe manieren vinden om de boeren 

te motiveren de geplante bomen te beschermen. 

Verbeterde oven 

Doel ASAP verbeterde oven 

 50% van de gezinnen maken gebruik van een verbeterde oven 

Realisatie 2012 

In 2010 en 2011 heeft ASAP een training georganiseerd voor de vrouwen 

in de 10 dorpen. Tijdens de training leerden de vrouwen hoe ze zelf een 

oven kunnen maken van klei, stro en mest. 
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De vrouwen waren zeer gemotiveerd tijdens de training. Ongeveer 700 vrouwen (17% van het totale 

aantal vrouwen in de dorpen) maakten 

gebruik van een verbeterde oven.  

Na een paar jaar, zien we dat de helft van 

de gebruikte ovens niet goed onderhouden 

is. Het is niet duidelijk waarom de vrouwen 

zich niet verantwoordelijk voelen voor het 

onderhoud van de ovens. De verbeterde 

ovens hebben de vrouwen gezamenlijk 

gemaakt. Het onderhoud van de oven 

moeten de vrouwen alleen doen. Dit motiveert de Burkinabe vrouw blijkbaar niet! 

We onderzoeken nu wat we kunnen veranderen en starten in 2014 een nieuw project met 

milieuvriendelijke ovens.  

 

 

 

Bij alle ASAP projecten verlangen we van de 

dorpsbewoners een bepaalde deelname door 

middel van geld of werk. Hierdoor hopen we dat 

de bewoners de steun waarderen.  

Bij het maken van de verbeterde oven moesten 

de vrouwen hun eigen materialen meenemen. 

Professionals van ASAP hebben het proces 

begeleid. De vrouwen hoefden geen financiële 

bijdrage te leveren. 

Is dit misschien een reden waarom de vrouwen 

de ovens niet onderhouden?  
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8. Economische ontwikkeling 

 

Economische ontwikkeling is een belangrijke , zo niet de belangrijkste motor, achter de duurzame 

ontwikkeling in een dorp: onderwijs, gezondheid, milieu en capaciteit opbouw.  

Voor een NGO is het moeilijk om economische projecten duurzaam te maken. Gedurende de 

afgelopen jaren realiseerde ASAP zich dat voor dit soort projecten een zakelijke aanpak nodig is.  

Daarom is In 2011 stichting Yiriwali So (Huis van ontwikkeling) opgericht in Bobo Dioulasso. Het huis 

van ontwikkeling ondersteunt social business activiteiten die een link hebben met economische 

ontwikkelingen in de plattelandsdorpen.  

ASAP is wel nog betrokken bij projecten die vrouwen helpen bij hun economische ontwikkelingen.  

Mikrokrediet voor vrouwen 

ASAP doel mikrokrediet 

 Een ‘eerlijk’ mikrokrediet is beschikbaar 

voor alle vrouwen. Onder eerlijk wordt 

verstaan dat het rentepercentages niet 

hoger zijn dan max. 8% per jaar en dat er 

transparante toekenningsprocedures zijn. 

Realisatie 2012 

Het mikrokrediet wordt verstrekt aan 

individuele vrouwen. De administratie rondom 

de kredieten wordt door de vrouwen 

associaties geregeld.  

Het krediet wordt tegen 7% rente verstrekt. In 

2003 is ASAP met dit programma begonnen. 

Sindsdien hebben we een 

terugbetalingspercentage van 100%. 
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Moestuin voor vrouwen 

We hebben veel vragen gekregen over het verstrekken 
van mikrokredieten.  Samenwerken met een 
professionele financieringsinstantie is voor ASAP geen 
optie. Een belangrijk breekpunt betreft de 
terugbetaalfrequentie. De vrouwen moeten eens per 
maand naar de bank afreizen om hun afbetaling te 
voldoen. Dat kost de vrouwen uiteindelijk een 
onevenredig hoog bedrag t.o.v. de lage leningen.  
En tenslotte zijn de rentepercentages van ASAP (7%) 

veel lager dan die van een financieringsinstantie (16%). 

Door de hoge sociale controle is het waarschijnlijk dat 

de terugbetaalpercentages veel hoger zijn dan 

wanneer het gaat om meer anonieme 

geldverschaffers. ASAP combineert het ‘ophalen’ van 

geld met reguliere activiteiten en de produkten zijn 

‘simpel’. 

 

Business studies zeggen dat het 

interestpercentage stijgt als er meer risicos aan 

verbonden zijn.  

Mikrokredieten voor arme mensen hebben een 

hoger terugbetaalpercentage dan gewone 

leningen. 

We kunnen concluderen dat het risico van geen 

terugbetaling hoger is bij gewone leningen dan bij 

mikrokredieten.  

Waarom is dan het interestpercentage bij 

mikrokredieten voor de arme mensen zo hoog? 
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DoelstellingASAP 

 Het doel is om zoveel mogelijk moestuinen aan te leggen voor de vrouwen in de dorpen. 
 
Project 

Op het platteland van Burkina Faso bestaan 

maaltijden vooral uit granen: geen groente 

of fruit. Dit eenzijdige voedingspatroon is 

medeveroorzaker van ondervoeding bij 

schoolgaande kinderen, waardoor zij 

vatbaarder zijn voor ziektes en minder 

kunnen presteren op school. 

Door het aanleggen van moestuinen voor 

vrouwen, wil stichting ASAP het eenzijdige 

voedingspatroon op het platteland in 

Burkina Faso doorbreken.  

De vrouwen betalen € 15,- voor een moestuintje van 4m bij 4m. In de moestuin worden 4 moringa 

olifeira, 4 papaya bomen en 4 paprikastruiken geplant. 

Realisatie 2012 

Dit project loopt nog. Er zijn nog geen resultaten bekend. 

Social businesses 

 

Zoals eerder in aangegeven zijn de social businesses activiteiten geen onderdeel van ASAP maar van 

de in 2011 opgerichte stichting Yiriwali So. Deze stichting heeft economische projecten van ASAP 

overgenomen. De enige link tussen stichting ASAP en Yiriwali So is Herve Millet, de oprichter van 

ASAP. 
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Doelstellingen Stichting Yriwali So (YS):  

 Het steunen van lokale ondernemingen die als doel hebben het verder ontwikkelen van het 
platteland in Burkina Faso. 

 Het vinden van financiële middelen die nodig zijn voor het ontwikkelen en opzetten van 
social business op het platteland  

 Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen verschillende social businesses  
 Het geven van advies en delen van kennis over het opzetten en ontwikkelen van een social 

business 

 

 
 
 
 
 
 

House of development House of  House of development  
Of Agriculture  development             of the women  

Op het moment worden 2 social businesses ondersteunt door Yiriwali So : 

Sene Yiriwali So Sarl 

Het huis voor het ontwikkelen van de agrarische 

sector (SYS) 

Het belangrijkste doel is het helpen van de boeren 

met het exploiteren van hun stukje grond op een 

duurzame manier. Dit gebeurt door middel van 

trainingen, het leveren van de juiste produkten voor 

het bewerken van de grond (kunstmest, zaden), 

helpen bij de mechanisering en advies over hoe de 

oogst met winst te verkopen. 

 

Musso Ka Yiriwali So  

Het huis van de ontwikkeling voor vrouwen (MKYS)  

Het belangrijkste doel is om de inkomsten voor de 

vrouw te verbeteren. Dit gebeurt door middel van de 

verkoop van produkten die zij inkopen of door de 

verkoop van hun eigen oogst. Tevens produceert 

MKYS cosmetische produkten en spijsolie voor de 

locale markt en de export markt.  
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9. Organisatie van de dorpen 

 

ASAP doelstelling 

Het verbeteren van de organisatiestructuur in de dorpen om de de projecten nog beter te kunnen 

implementeren.  

Onderwerpen bijeenkomsten:  

 Leiderschap 

 Transparantie 

 Communicatie 

 Creeren van eigen identiteit 
 
 

Tijdens de trainingen maken we gebruik van de Appreciative inquiry methode. Hiermee 

willen we een band creëren tussen de dorpsbewoners. Verder leren de dorpelingen met 

deze methode hun wensen te prioriteren. Ze leren welke projecten ze zelf kunnen 

aanpakken en bij welke projecten ze hulp nodig hebben. 

Mentaliteitsverandering is de grootste uitdaging tijdens deze sessies. Het duurt even tot dat ze 

nieuwe ideeën accepteren. 

Het duurt minstens 5 jaar 

voordat de dorpsbewoners 

zelf een project oppakken 

of dat ze om assistentie van 

ASAP vragen. 

Hiernaast een grafiek met 

de verschillende 

onderwerpen die tijdens 

een bijeenkomst aan bod 

komen.  

In 2012 zijn er in alle dorpen 3 algemene bijeenkomsten georganiseerd. In Nefrelaye en Bona 

hebben we tevens bijeenkomsten georganiseerd die gelinkt waren aan onderwijs en infrastructuur.  
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10.  Capaciteitsopbouw personeel ASAP kantoor Burkina Faso 

 

Zoals de organisatie in de dorpen verbeterd kan worden, kan ook de organisatie op het kantoor in 

Burkina Faso verbeterd worden. 

Doelstelling ASAP personeel Burkina Faso 

Het implementeren, opvolgen en 

rapporteren van projecten in de 

dorpen. Tevens moeten ze in staat zijn 

nieuwe projecten  voor te stellen.  

Het personeel van het ASAP kantoor in 

Burkina Faso is een kleine groep jonge 

mensen. Iedereen heeft specifieke 

trainingen nodig om zijn/haar functie 

goed te kunnen uitvoeren. Naast het 

volgen van trainingen, leert het 

personeel ook veel van de bezoekers 

die naar Burkina komen 

In 2012 hebben we de volgende trainingen georganiseerd: 

 Er is een nieuw accountancy programma geïnstalleerd. De secretaresse heeft een cursus 

gevolgd om het programma goed te kunnen gebruiken 

 Training in de Appreciative Inquiry Methode voor alle personeelsleden. 

 

Het management in Burkina Faso is een punt van aandacht. Dit kan nog verbeterd worden zodat er 

efficiënter gewerkt kan worden. 
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11.  Hoe zijn we georganiseerd?  

ASAP is een groeiende, maar nog steeds kleine stichting, die grotendeels werkt met vrijwilligers in 

Nederland, en lokale medewerkers in Burkina Faso. Op deze manier kunnen we de beschikbare fondsen 

direct inzetten ten behoeve van de ontwikkelingsprojecten. Een overzicht van de organisatiestructuur is te 

vinden in figuur 1. De dagelijkse aansturing van de organisatie wordt gedaan door de algemeen directeur, 

Hervé Millet, op vrijwillige basis. Een bestuur bestaande uit vijf personen is eindverantwoordelijk. 

 

Figuur 1: Organisatiestructuur en verantwoordelijkheden ASAP 

De wijzigingen in de bestuursstructuur die in 2011 in gang zijn gezet zijn in 2012 voltooid. Hervé Millet en 

William Reijersen zijn afgetreden als bestuurslid, we danken hen voor hun beschikbaarheid en inzet voor 

ASAP. Hervé Millet blijft betrokken als algemeen directeur. We hebben Hans van Kesteren en Heleen de 

Wit in 2012 mogen verwelkomen als nieuwe bestuursleden. 

Naam Functie  
ASAP bestuur 

Aandachtsgebied Hoofdfunctie Datum  
van  
aantreden 

Datum van  
Aftreden 
 (gepland) 

Gerard Bergsma Penningmeester Financiën Bedrijfsadviseur 01-12-09 01-07-14 

Corina Bots Secretaris Dorpsorganisatie, onderwijs Operations Manager 08-05-09 01-07-14 

Sanne Steemers Voorzitter Strategie, impact meting, economie CSR manager 15-12-11 15-12-16 

Hans van Kesteren Lid Communicatie, fondsenwerving Gepensioneerd 15-05-2012 15-05-2017 

Heleen de Wit Lid Gezondheid, milieu Arts  
(Internist in Opleiding) 

19-03-2012 19-03-2017 

Hervé Millet (Afgetreden)  Algemeen  
directeur ASAP 

14-11-97 01-01-13 

William Reijersen (Afgetreden)  Vrachtwagen chauffeur 15-01-10 01-07-12 

Tabel: Samenstelling ASAP bestuur in 2012 

ASAP Bestuur 
in Nederland 

Algemeen Directeur 
Hervé Millet 

Medewerker Nederland (0,6FTE) 
Communicatie & 
Fondsenwerving 

Vrijwilligers 

Lokaal Directeur (1FTE) 
ASAP Burkina Faso 

Medewerkers kantoor BF (5 FTE) 
en medewerkers LAP (6 FTE) 

• 5 bestuursleden op vrijwillige 
basis 

• Geeft sturing aan en neemt 
verantwoordelijkheid voor de 
activiteiten van ASAP 

• 6-8 vergaderingen per jaar 

• Algemeen Directeur is Hervé 
Millet, oprichter van ASAP, op 
vrijwillige basis 

• Ondersteunt en houdt toezicht 
op de activiteiten in NL en BF 

• Operationeel aansprakelijk 
voor activiteiten in NL: 
communicatie en 
fondsenwerving  

• Coördinatie inzet van 

• Operationeel aansprakelijk voor 
activiteiten in BF: project 
realisatie 

• Houdt toezicht op medewerkers 

• Coördineert inzet van adviseurs 
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12.  Communicatie  

 

Visie en aanpak 

Stichting ASAP vindt transparante berichtgeving over haar activiteiten aan belanghebbenden 

bijzonder belangrijk. We denken zelfs dat dit een van onze succesfactoren is. Daarom communiceren 

we regelmatig over ons werk. 

ASAP onderscheidt als externe belanghebbenden de volgende doelgroepen: 

 bestaande en potentiële particuliere donateurs  

 bedrijfssponsors  

 vrijwilligers  

 subsidieverleners 

 samenwerkende organisaties 

 overheidsinstellingen in Burkina Faso 
 

Het communicatiebeleid van ASAP is enerzijds gericht op de gehele Nederlandse samenleving en 

anderzijds meer specifiek op bovengenoemde doelgroepen. De tot nu toe toegepaste 

communicatiemiddelen van ASAP zijn:  

 Algemene nieuwsbrieven gericht aan bestaande en potentiële donateurs 

 Persberichten  

 Website ASAP 

 Limanja-feesten 

 Brochure van Burkin’art 

 Weblogs vanuit Burkina Faso 

 Website Burkin’art 

 Facebook 

 Twitter 

 Boekje ‘Bewogen voor Burkina’ 
 
In dit hoofdstuk zullen wij onze visie, aanpak en resultaten per communicatiemiddel nader 

toelichten.  

Communicatiemiddelen 

Nieuwsbrieven algemeen 

In het jaar 2012 zijn er in totaal drie algemene nieuwsbrieven verstuurd aan 1750 donateurs en 

relaties van ASAP. Bij deze nieuwsbrieven werden ook flyers over Burkin’art toegevoegd. In de 

nieuwsbrief van november 2012 is een acceptgiro toegevoegd. Wij hebben vastgesteld dat het 

bijvoegen van flyers en/of een acceptgiro een redelijk effectieve uitwerking heeft op ons 

relatiebestand.  
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Persberichten 

In het jaar 2012 zijn er 2 persberichten voor ASAP geplaatst.  

Websites 

Onze stichting communiceert via de volgende websites: 

www.asap-foundation.org Deze website verstrekt algemene informatie over doelstellingen, projecten 

en resultaten van de stichting. 

www.burkin-art.com Deze website verstrekt informatie over de collectie bronzen beelden van 

Burkin’art en geeft tevens achtergrondinformatie over de verschillende kunstenaars.  

Brochure ASAP 

ASAP heeft verschillende brochures over de stichting en haar projecten.  

Wekelijkse nieuwsbrieven tijdens het verblijf van het bestuur in Burkina Faso 

Steeds als het Nederlandse management in Burkina Faso is wordt een nieuwsbulletin per e-mail 

verzonden aan zo’n 120 mensen die nauw betrokken zijn bij de organisatie. Iedereen die 

geïnteresseerd is om een dergelijk verslag te ontvangen kan zich aanmelden via info@asap-

foundation.org. 

Limanja-feest 

Zaterdag, 30 juni 2012, heeft Stichting ASAP (Association 

for Small African Projects) in de Gele Loods in Naarden-

Vesting haar 15-jarig jubileum gevierd. 

De dag stond in het teken van het thema ‘Limanja’, 

oftewel tolerantie en werd officieel geopend door 

burgemeester Sylvester. 

De opkomst tijdens de dag was overweldigend. De circa 

400 bezoekers konden kennis maken met Afrikaanse 

kunst, cultuur en muziek. Tientallen mensen hebben 

deelgenomen aan diverse workshops, zoals Djembé, 

Afrikaanse dans, zeep maken van karitéboter en 

kalebassen schilderen. 

Er was grote belangstelling voor de kunstenaar 

Abdoulaye Gandema en zijn zoon Ismaël, die een 

leerzame demonstratie gaven over hoe bronzen beelden  

gegoten worden. In de loods kon men de bronzen 

beelden uit Burkina Faso bewonderen en kopen. 

Als klap op de vuurpijl was er een loterij die geleid werd 

door BN’er Willibrord Frequin. Er werden vele prijzen 

http://www.asap-foundation.org/
http://www.burkin-art.com/
mailto:info@asap-foundation.org
mailto:info@asap-foundation.org
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verloot waaronder twee all-inclusive reizen naar een 

twee resorts in Frankrijk.  

Tevens is het doel van een Limanja-feest is om met 

beperkte middelen het publiek en de sponsors te laten 

zien wat we in Burkina Faso doen, om wat fondsen te 

verzamelen door de verkoop van beelden en om 

mensen op een ontspannen manier kennis te laten 

maken met Afrikaanse dans, muziek en ambachtschap.  

 
Contacten met het bedrijfsleven 

In 2012 heeft ASAP een overeenkomst afgesloten met Netmatch in Tilburg. Zij ondersteunen nu 24 

LAP studenten.  

Facebook/Twitter 

Sinds 2011 heeft ASAP een Facebook pagina en Twitter account. Hier plaatsen we nieuwsberichten 

en veel foto’s op. 

Boekje 15 jaar ASAP 

Ter ere van het 15-jarig jubileum  is er een boekje 

samengesteld over 15 jaar ASAP. 

In dit boekje worden 15 personen geïnterviewd die 

nauw betrokken zijn bij de stichting. Met deze uitgave 

hopen we mensen in Nederland bewuster te maken 

van ontwikkelingshulp in Afrika en hiermee een 

indirecte bijdrage te leveren aan de verdere 

verzelfstandiging van de lokale organisatie. 

Bij een donatie van 10 euro ontvangen mensen dit boekje ‘gratis’ er bij. Tevens steunden ze hiermee 

het klamboeproject. (5 euro per klamboe). 
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13.  Fondsenwerving 

Visie en aanpak 

Fondsen worden altijd aangewend voor projecten. Wij kennen geen fondsenwerving voor de 

stichting, maar altijd voor een specifiek project. Een project wordt dus ook pas gestart als de 

fondsenwerving rond is.  

Eventuele tekorten en de overheadkosten van de organisatie worden bekostigd vanuit de 

opbrengsten van de verkoop van bronzen beelden door galerie Burkin’art. Deze activiteit is 

ondergebracht in ASAP Friends Foundation (AFF). 

Verschillende manieren van fondsenwerving 

Onze doelstellingen voor fondsenwerving voor de jaren 2011 en 2012 zijn gebaseerd op de 

ervaringen en resultaten van voorgaande jaren. De fondsenwerving van ASAP kan worden verdeeld 

in zeven categorieën: 

 Burkin’art: verkoop van bronzen beelden (AFF); 

 Publieke fondsenwerving: via mailings afkomstig van donateurs; 

 Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen; 

 Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties; 

 Fondsenwerving door scholen; 

 Fondsenwerving bij bedrijven; 

 Fondsenwerving in natura.   

 
Onder “Eigen fondsenwerving” vallen: publieke fondsenwerving, fondsenwerving bij particuliere 

organisaties en stichtingen, fondsenwerving door scholen, fondsenwerving bij bedrijven en donaties 

in natura. 

Onder “Overige baten” vallen: Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties, de opbrengst uit het 

kunstmestproject (maïsvoorraad), de opbrengsten van Burkin’art en renteopbrengsten. 

ASAP Friends Foundation / Burkin’art: verkoop van bronzen beelden  

In samenwerking met gerenommeerde Afrikaanse 

kunstenaars heeft Burkin’art een hoogwaardige en 

betaalbare kunstcollectie samengesteld. De beelden zijn 

te zien en te koop in de galerie in Naarden-Vesting en op 

exposities door heel Nederland.  

 Burkin’art is een initiatief van stichting ASAP en is sinds 

juni 2011 ondergebracht in een aparte stichting (AFF) 

die als doel heeft om fondsen voor ASAP te genereren. 

Door het onderbrengen van Burkin’art in een aparte stichting, worden alle commerciële activiteiten 

gesplitst van stichting ASAP Met de opbrengst van de verkopen van de beelden worden alle 

structurele kosten in Nederland gedekt. Het resterende bedrag wordt besteed aan humanitaire 

projecten in de dorpen. 
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Publieke fondsenwerving 

De aanpak van de fondsenwerving zal een voortzetting zijn van de methode die we in het verleden 

hebben gehanteerd. ASAP heeft een bestand van 1750 geïnteresseerden en/of donateurs. We 

streven er naar ons relatiebestand uit te breiden door het organiseren van tentoonstellingen en de 

verkoop van beelden, het uitgeven van persberichten, acties op scholen en via onze websites. We 

voorzien vier mailings per jaar naar onze relaties.  

Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen 

We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere organisaties en stichtingen. We doen 

dit door tijdig en transparant te rapporteren over de projecten die zij steunen, met veel aandacht 

voor de wijze van uitvoering en de resultaten. Het bezoeken van projecten door leden van de 

stichting of andere organisaties wordt altijd aangemoedigd.  

Particuliere stichtingen vormen ook in 2012 een belangrijke bron van fondsen voor onze stichting. 

De meeste van deze stichtingen steunen ons al jarenlang voor speciale projecten en doelen. Voor 

hun bijdragen in 2012 zijn we vooral dank verschuldigd aan: 

Stichting in het buitenland: 

A Petits Pas: Dit is een Franse organisatie die jaarlijks rond de € 100.000 aan 

allerlei ASAP projecten doneert. Hun directeur, Bertrand Auger gaat twee keer 

per jaar naar Burkina Faso om ons werk daar te bekijken en te beoordelen. Hij 

neemt vaak gasten mee, die hij kennis laat maken met ons werk. Dit is een 

belangrijke netwerk activiteit en we zijn Bertrand Auger en zijn team heel 

dankbaar voor hun steun. 

Stichtingen in Nederland: 

Anna Muntz Stichting: Deze stichting steunt al jaren onze kleuterschool en andere 

scholingsactiviteiten.  

Stichting ‘t Arm KinderHuys: een trouwe sponsor van het lunchprogramma.  

Turing Foundation: Steunt de normalisatie van de school in Toungana.  

SLO: Dit is een nieuwe sponsor. Zij sponsoren 16 leerlingen van de Particuliere Middelbare 

Agrarische School.  

AKVO: Akvo helpt organisaties om op een gemakkelijke manier fondsen te werven, kennis te delen, 

en het verloop van projecten te laten zien.  

Van Kesteren Foundation: Dit is een nieuwe sponsor. Zij sponsoren de bouw van de basisschool in 

Fina. 

Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties 

Het is van essentieel belang voor ASAP om de steun te ontvangen van deze organisaties. Zij zijn 

verantwoordelijk voor bijna één derde van de ontvangen fondsen. Naast het geld dat zij beschikbaar 



32 
 

stellen, helpen sommige organisaties ons met onze interne ontwikkeling, gebruik makend van hun 

eigen ervaring en van gespecialiseerde teams.  

Organisaties die onze activiteiten ondersteunen zijn: 

 Aqua4All 

 Impulsis  

 Wilde Ganzen 

 

Fondsenwerving door scholen 

 
De activiteiten die we met scholen 

uitvoeren zijn belangrijk vanuit een 

aantal gezichtspunten. Zo 

informeren we de kinderen over de 

situatie in Burkina Faso; verkrijgen 

we fondsen voor projecten en 

werken we aan onze 

naamsbekendheid. ASAP wil graag 

met meer scholen in contact komen. In 2012 hebben we met drie scholen 

samengewerkt. De middelbare school ‘t Atrium uit Amersfoort heeft in 2012 een 

actiedag en sponsorloop voor de stichting georganiseerd. Het project dat zij in 2012 

gesteund hebben is de uitbreiding van de school in Toungana . Dit project loopt 3 

jaar. De basisscholen de Binckhorst-St. Jan uit Laren en de Rehoboth school uit 

Naarden hebben deelgenomen aan de “Aqua4All” sponsorloop, ten behoeve van de 

reparatie van de handpompen van 3 waterputten.  

Fondsenwerving bij bedrijven 

Het is belangrijk om contact met het bedrijfsleven te hebben. 

In 2012 heeft ASAP een contract gesloten met Netmatch. Zij 

sponsoren 24 LAP leerlingen voor 4 jaar. 

Donatie in natura 

Van sommige leden en ook van andere stichtingen, ontvangen we gebruikte goederen die ingezet 

kunnen worden voor projecten in Burkina Faso. In 2012 zijn er 2 containers naar Burkina Faso 

gestuurd.  

De stichting Childslife heeft materialen bijgedragen. 

  

http://www.impulsis.nl/home
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=wilde+ganzen+netherlands&source=images&cd=&cad=rja&docid=KKHtc5ufKFx3EM&tbnid=gPcujDxEe9vo5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.net4kids.org/en/project/malawi-new-classrooms-for-the-happy-chilumba-school&ei=J21-UZGlHqyU0QWZ5YGwDA&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHIHn1otsqDxGeWS-0NdxgL5ca_6A&ust=1367326339736899
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14.  Financiële verslaglegging  

Visie en aanpak 

De fondswerving van de stichting ASAP is voornamelijk project georiënteerd. Een project wordt pas 

uitgevoerd als het benodigde geld voor dat project is geworven. Dit geldt ook voor 

meerjarenprojecten, zoals infrastructurele projecten en het beurzenprogramma.  

ASAP is volledig transparant bij alle transacties en in de organisatie is een duidelijke 

functiescheiding.  

Resultaten over 2012 

Fondswerving en de kosten daarvan 

Baten en kosten fondswerving 2012  

Gerealiseerd 

2012  

Begroting 

2011 

Gerealiseerd 

Totale baten € 685.817 € 638.950 

 

€ 692.476 

Kosten van fondswerving € 41.197 € 45.043 € 54.919 

In % van baten  6.0% 7.1% 7.9% 

  

 

Uitvoeringskosten 

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Begroting 

2011 

Gerealiseerd 

Uitvoeringskosten in Nederland € 2.289  

  

€ 2502 € 2.985  

  
Uitvoeringskosten in Burkina Faso € 53.054 

  

€ 52.754  € 48.603  

  
Directe kosten projecten € 615.876  € 526.251  € 614.113  

 Totaal projecten € 671.219  € 581.508  € 665.701  

 

De totale baten kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

Baten 2012 

gerealiseerd 

2012  

begroting 

 2011  

gerealiseerd 

Donaties van privé personen en 

stichtingen 

€ 669.542  € 598.050  € 662.079  

Donaties van gesubsidieerde 

instellingen 

€ 8.792 € 31.900  € 20.000  

Opbrengst van het kunstmestproject - - - 

Bruto marge verkoop Burkin’art - € 7.500 € 8.235  

Rente opbrengsten € 5.678  € 1.500 € 1.563  

Overige inkomsten € 1.804 - € 599 

Totaal baten € 685.816  € 547.234  € 692.476  
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De begroting voor projecten in 2012 is op basis van 100% kans op donaties voor de projecten. De 

totale fondsenwerving is in 2012 dus beter dan wij maximaal verwacht hebben, ondanks de 

moeilijke economische situatie. 

Opvallende verschillen zijn: 

 De donaties van privé personen en stichtingen is ruim € 70.000 hoger door de bijdrage van een 
nieuwe privé stichting. Donaties van gesubsidieerde instellingen is ruim € 20.000 lager dan 
begroot 

 Verkopen Burkin’Art is nu onder gebracht in aparte stichting AFF 

 

Vermogensopstelling van de stichting over 2012: 

Vermogen 31-12-2012 

 

31-12-2011 

Fondsen voor leningen  € 57.910  € 73.235  
Gebouwen en apparatuur € 467.550 € 75.718 

Voorraad bronzen beelden €0  €0  

Voorraad maïs €0  €0  

Liquide Middelen en vorderingen € 138.539 € 155.924 

Totale activa € 663.999 € 304.877 

Kortlopende schulden € 6.838 € 4.466 

Totaal reserves en fondsen € 657.161 € 300.411 

Informatie over de allocatie en samenstelling van de reserves: 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke mutaties: 

 Het vermogen gebouwen en apparatuur is met bijna 300.000 toegenomen met name door 
het opzetten van de agrarische school 

 De opbrengsten voor het lunchprogramma zijn lager dan begroot door het afschrijven van 
onbetaalde balen koren 

 Bij het kunstmestfonds is er € 72.301 afgeschreven. Dit bedrag is zo hoog doordat er 
problemen waren met de klant die het mais gekocht heeft wat ASAP op voorraad had. 

 Het beurzenfonds is afgenomen door het verlengen van 11 beurzen op een betere (en 
duurdere) school 

 Het ontwikkelcentrum in Bobo betreft een herclassificatie.  

 Bestemmingsreserve gebouwen LAP is bedoeld voor de financiering van de LAP  

Reserves  2012 

 

2011 Mutatie 

Continuïteitsreserves € 38.000 € 38.000 - 
Lunchprogramma € 3.447 € 17.664  -€ 14.217 

Kunstmestfonds € 6.718 € 79.019 -€ 72.301 

Beurzen fonds € 33.544 € 52.377  -€ 18.833 

Ontwikkelcentrum Bobo  € 74.160 €29.065  € 45.095 

Microkredieten € 80.234 € 16.400 € 63.834 

Bestemmingsreserve 

gebouwen LAP 

€ 392.873 - € 392.873 

Vermogen per 31 december € 28.185 € 67.886 -€ 39.701 

Totaal € 657.161  € 300.411  € 356.750 
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 De reserves zijn in totaal afgenomen doordat er meer aan uitgaven hebben plaatsgevonden 
dan met algemene giften kon worden gefinancierd.  

 
De stichting houdt een spaarrekening aan bij de Rabobank, waarvan het tegoed direct opeisbaar is. 

De liquiditeiten in Burkina Faso worden aangehouden bij de BICIA-B (Banque Internationale de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Agriculture du Burkina). 

Evaluatie 

De financiële situatie van de stichting is voor de korte termijn goed. De reserves zijn licht gedaald 

door een afname in giften die voor algemene doeleinden gebruikt kunnen worden. De begrote 

projecten zijn gerealiseerd en er zijn zelfs nieuwe projecten gestart. Het gebrek aan algemene giften 

is een terugkomend probleem waarvoor in 2013 een oplossing gezocht moet worden, omdat dit tot 

continuiteitsproblemen kan leiden 

De kosten voor fondsenwerving zijn met 6% relatief erg laag.  

Vooruitblik  

Ook voor 2013 geldt dat projecten pas worden uitgevoerd als er beschikbare middelen zijn. De 

belangstelling van particulieren en organisaties om goede doelen te steunen is er gelukkig nog 

onverminderd, de bedragen nemen echter merkbaar af. Daarbij komt een groot deel van de 

financiering van 2 belangrijke sponsors, die de financiering op langere termijn kwetsbaar maakt. 

Verder is de bijdrage van de beeldenverkoop door Stichting AFF teleurstellend door lagere verkopen. 

Door de lagere verkopen en inkoop van nieuwe beelden is de voorraad, die gefinancierd wordt door 

ASAP, toegenomen. 

Het aanboren van nieuwe bronnen, ook voor algemene doelen, binnen en buiten Nederland blijft 

daarom voor ASAP essentieel. Ook het vinden van nieuwe sponsors voor de lange termijn projecten is 

van belang voor de continuïteit.  

Projecten met een continue karakter als schoolmaaltijden zullen met voorrang uitgevoerd blijven 

worden.  
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15.  Beleidsplan  

Onderstaande is een samenvatting van het ASAP beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het 

volledige beleidsplan is een separaat document, dat in 2013 herzien zal worden. 

Missie en uitgangspunten 

Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en 

financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het 

startpunt voor het realiseren van onze missie. 

Geïntegreerd: Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, 

gezondheid, milieu en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is 

daarbij onontbeerlijk. Het beleidsmodel is weergegeven in figuur 2. 

Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten 

doen. In alle gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm 

van geld, arbeid, materiaal, of een combinatie zijn. 

Duurzaam: Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De 

verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd, en er wordt een plan 

gemaakt om op lange termijn de projecten te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de 

lokale overheid, of uit bijdragen van de betrokkenen. 

Figuur 2: beleidsmodel 

Strategie en management 

Fondsenwerving 

Communicatie & jaarverslag 

Gezondheid 

- Drinkwater 
- Medische zorg 

- Hygiëne 

- Malaria 
preventie 

- Gezinsplanning 

Onderwijs 

- Kleuterschool 
- Basisschool 
- Voortgezet 
- Beroeps 

onderwijs 

- Alfabetisering 

Milieu 

- Herbebossing 

- Terugbrengen 
houtgebruik 

- Landbeheer 

Economie 

- Micro 
financiering 

- Infrastructuur 
- Sociaal 

ondernemer-
schap  

Financiën 

Dorpsorganisatie 

Impact meting 
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Locatie 

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de 

tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso 

kunnen bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis 

zich binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële 

inspanning. 

De rol van ASAP 

De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. 

We doen dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen 

beter georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk 

terugtrekken. 

ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is 

dat wij dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze 

prioriteiten kunnen stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. 

Dorpelingen kunnen te allen tijde met nieuwe initiatieven komen. De ASAP medewerkers in Burkina 

Faso helpen met het verder uitwerken van het voorstel. Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen 

werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met de dorpelingen en kunnen we de behoeften 

van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de 

regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.  

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de 

dorpelingen en het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het 

verkrijgen van de financiële middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen. Bij projecten die 

gericht zijn op onderwijs of infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage 

van de betrokkenen. 

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP 

medewerkers is afhankelijk van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de 

initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en 

zadendeskundigen en voorlichters. 

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten 

training aan. De ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere 

heeft een meer emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de 

dorpen ook relaties te leggen met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van 

netwerken. 

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat 

inzichtelijk te maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te 

verzamelen, en de waarde die deze informatie heeft op de programma’s. Op jaarlijkse basis meten 

en rapporteren we over de realisatie van projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de 

gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien 

nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is beschreven in dit jaarverslag in bijlage  
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Deel II 
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Bijlage 1 : Jaarrekening 

        1 VERMOGENSOPSTELLING PER 31 DECEMBER 2012 
     

 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 

      
 

        
 

 
ACTIVA  31 december 2012 

 
 31 december 2011  

        
 

 
Vaste activa 

      
 

 
Financiële vaste activa 57.910 

  
73.235 

  
 

 
Materiële vaste activa 467.550 

  
75.718 

  
 

   
525.460 

   
148.953  

        
 

 
Vlottende activa 

      
 

 
Voorraden 0 

  
0 

  
 

 
Vorderingen en overlopende activa 73.909 

  
81.884 

  
 

 
Liquide middelen 64.630 

  
74.040 

  
 

   
138.539 

   
155.924  

   
  

   
   

   
663.999 

   
304.877  

        
 

        
 

        
 

 
PASSIVA 

      
 

        
 

 
Reserves en fondsen 

   
  

  
 

 
Continuïteitsreserve 38.000 

  
38.000 

  
 

 
Bestemmingsreserves 590.976 

  
194.525 

  
 

 
Overige reserves 28.185 

  
67.886 

  
 

   
657.161 

   
300.411  

        
 

 
Kortlopende schulden 

 
6.838 

   
4.466  

   
  

   
   

   
663.999 

   
304.877  
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Bijlage 2 : Categoriale exploitatierekening 2012 

2 CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2012 
     

   
2012 

 
2012 

 
2011  

2.1 FONDSENWERVING 
 

Realisatie 
 

Begroting   Realisatie  

   
€ 

 
€ 

 
€  

 
Baten 

      
 

 
Baten eigen fondsenwerving 

 
669.542 

 
598.050 

 
662.079  

 
Overige baten 

 
16.274 

 
40.900   30.397  

 
Som der Baten 

 
685.816 

 
638.950 

 
692.476  

        
 

 
Lasten: 

      
 

 
Besteed aan de Doelstellingen 

      
 

 
Educatie opleiding coaching 

 
145.318 

 
154.645 

 
207.476  

 
Infrastructurele projecten 

 
491.980 

 
386.530 

 
387.072  

 
Economische projecten 

 
33.920 

 
40.333 

 
71.153  

   
671.218 

 
581.508 

 
665.701  

 
Werving Baten 

      
 

 
Kosten eigen fondsenwerving 

 
34.331 

 
37.536 

 
34.026  

 
Kosten werving subsidies 

 
6.866 

 
7.507 

 
5.969  

 
Kosten werving overige baten (Burkinart) 

 
0 

 
0 

 
14.924  

   
41.197 

 
45.043 

 
54.919  

 
Beheer en Administratie 

      
 

 
Kosten in Nederland 

 
2.289 

 
      2.502  

 
1.791  

 
kosten in Burkina Faso 

 
7.235 

 
      7.194  

 
6.628  

   
9.524 

 
9.696 

 
8.419  

        
 

 
Som der Lasten 

 
721.939 

 
636.247 

 
729.039  

 
Resultaat 

 
-36.123 

 
2.703 

 
-36.563  

        
 

 
Mutaties fondsen en reserves 

      
 

 
Overige reserves 

 
-39.701 

   
-21.017  

 
Bestemmingsreseve lunchprogramma 

 
-14.217 

   
1.172  

 
Bestemmingsreseve kunstmestproject 

 
-72.301 

   
-13.483  

 
Bestemmingsreserve studiebeurs 

 
-18.833 

   
9.598  

 
Bestemmingsreserve development center bobo 

 
45.095 

   
-772  

 
Bestemmingsreserve gebouwen LAP 

 
392.873 

   
0  

 
Bestemmingsreserve microkredieten 

 
63.834 

   
-12.061  

 
Continuïteitsreserve 

 
             -  

   
             -   
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Bijlage 3 : Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2012 

3.1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

  

 
Algemeen 

  

 
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2011 zoals deze is uitgebracht  

 
en goedgekeurd per 20 juni 2012. De jaarrekening is opgesteld door RVC Accountants 

 
te Bussum. 

  

 
De jaarrekening is conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen ingericht en opgesteld. 

 
Alle bedragen zijn in gehele euro's. 

  

 
Alle transacties in CFA zijn omgerekend tegen een vaste wisselkoers. 

 
Er is derhalve geen sprake van valuta resultaten. 

  

 
Waarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling 

  

 
Financiële vaste activa 

 
De onder de financiële vaste activa opgenomen microkredieten worden gewaardeerd 

 
op basis van historische kostprijs onder aftrek van de reeds gepleegde aflossingen. 

 
Indien er drie jaar geen reguliere aflossing op microkredieten heeft plaatsgevonden wordt de  

 
betreffende lening in zijn geheel voorzien. 

  

 
Materiële vasta activa 

 
Materiële vasta activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Afschrijving vindt 

 
plaats na in gebruikneming op basis van de te verwachten levensduur. 

  

 
Voorraden 

 
De voorraden beelden zijn in 2011 overgedragen aan de Stichting ASAP'S VRIENDEN. 

 
De voorraden mais zijn afgestoten. Wat rest van het project is een debiteurenvordering. 

  

 
Vorderingen 

 
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

 
voorzieningen voor oninbaarheid. 

  

 
Liquide middelen en kortlopende schulden 

 
Liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen 

 
nominale waarde. 
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

 
Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten 

 
slechts zijn genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn 

 
verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden die hun oorsprong 

 
vinden voor het einde van het boekjaar. 

  

 
De toerekening van de kosten in Nederland naar categorie geschiedt op 

 
basis van een gedetailleerde schatting per kostensoort. 
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3.2 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VERMOGENSOPSTELLING 

     

  
2012 

 
2011 

  
€ 

 
€ 

 
Microkredieten 

   

 
Boekwaarde per 1 januari 73.235 

 
79.142 

 
Bij: verstrekte leningen 40.511 

 
34.927 

 
Bij: bijgeschreven renten 3.026 

 
3.074 

 
Af: aflossingen inclusief rente 56.219 

 
43.908 

 
Af: bijzondere afboekingen 2.643 

 
0 

 
Boekwaarde per 31 december 57.910 

 
73.235 

 

 
Vanaf 1999 verstrekt de stichting leningen aan boeren- en vrouwen associaties in Burkina Faso.  

 
Deze leningen hebben een actieve stimulering van plaatselijke initiatieven tot het doel. 

 
Er wordt een marktconforme rente in rekening gebracht die weer ten goede komt aan nieuw 

 
te verstrekken kredieten. 

 
Bijzondere afboekingen betreffen leningen die in voorgaande jaren waren verstrekt en 

 
door economische problemen onmogelijk zijn terug te betalen. 

 

      
2012 

 
2011 

   
Aanschaf- 

 
Afschrij- Boek- 

 
Boek- 

 
Materiële vaste activa 

 
waarde 

 
ving waarde 

 
waarde 

 
Gebouwen (development centre) bobo 

 
        77.249  

 
           -3.089        74.160  

 

     
74.932  

 
Gebouwen LAP 

 
      392.873  

 
                   -      392.873  

 
             -  

 
Apparatuur (computers e.d.) 

 
          1.342  

 
              -825            517  

 
         786  

 
Totaal 

 
      471.464  

 
           -3.914      467.550  

 

     
75.718  

         

 
Voorraden 

       

 
Bronzen beeldjes 

    
0 

 
0 

 
Voorraden maïs in Burkina Faso 

    
0 

 
0 

      
0 

 
0 

 
De voorraden maïs en bronzen beeldjes zijn in 2011 verkocht in verband met de  

 
beëindiging of andere uitvoering van de hiermee verband houdende projectmatige activiteiten. 
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2012 

 
2011 

        
€ 

 
€ 

 
Vorderingen en overlopende activa 

       

 
Debiteuren (verkoop mais in Burkina Fasso) 

   
        6.718  

 

     
36.076  

 
Bankgarantie huur kantoor 

     
          168  

 
         168  

 
Vooruit betaalde kosten (met name pomp en huur) 

  
               -  

 
      1.785  

 
Nog te ontvangen bedragen 

    
        1.525  

 
             -  

 
R/C  AFF 

      
      46.713  

 

     
42.743  

 
Overige vorderingen 

     
      18.204  

 
          -95  

 
Omzetbelasting 

     
          581  

 
      1.207  

        
      73.909  

 

     
81.884  

           

 
Liquide middelen 

        

 
Rabobank 

      
        5.110  

 
      6.426  

 
Rabobank rendementsrekening/  vaste termijnrekening 

  
        2.500  

 

     
34.000  

 
Banken in Burkina Faso 

     
      55.150  

 

     
33.129  

 
Kasgeld in Burkina Faso 

     
        1.870  

 
         485  

        
      64.630  

 

     
74.040  

           

 
Continuïteitsreserve 

        

 
Vermogen per aanvang boekjaar 

    
38.000 

 
38.000 

 
Toevoeging  

      
0 

 
0 

 
Vermogen per 31 december 

    
38.000 

 
38.000 

           

 
De noodzakelijke continuïteitsreserve is bepaald op de in totaal in Nederland voor het komend 

 
jaar aangegane verplichtingen. (huur, salaris en overigen) en betreft een totaalbedrag van €38.000. 

 
Deze reserve is in twee jaren opgebouwd. 
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Bestemmingsreserve 

        

 
Lunchprogramma 

        

 
Stand per 1 januari 

     
17.664 

 
16.492 

 
Bij: donaties en giften 

     
3.037 

 
16.780 

 
Af: uitgegeven in verslag jaar 

    
17.254 

 
15.608 

 
Stand per 31 december 

     
3.447 

 
17.664 

           

 
Kunstmest 

         

 
Stand per 1 januari 

     
79.019 

 
92.502 

 
Bij: opbrengsten verkoop mais 

    
8.877 

 
71.645 

 
Af: vrijval bestemmingsreserve kunstmest 

   
51.233 

 
0 

 
Af: aankoop en directe kosten 

    
29.945 

 
85.128 

 
Stand per 31 december 

     
6.718 

 
79.019 

           

        
2012 

 
2011 

        
€ 

 
€ 

 
Studiebeurs 

         

 
Stand per 1 januari 

     
52.377 

 
42.779 

 
Bij: donaties en giften 

     
38.075 

 
70.570 

 
Af: directe kosten 

     
56.908 

 
60.972 

 
Stand per 31 december 

     
33.544 

 
52.377 

           

 
Development center Bobo 

        

 
Stand per 1 januari 

     
      29.065  

 
29.837 

 
Bij: tot boekwaarde activa 

     
      45.867  

 
0 

 
Af: vrijval ivm afschrijving 

     
          772  

 
772 

 
Stand per 31 december 

     
      74.160  

 
29.065 

           

 
Gebouwen LAP 

        

 
Stand per 1 januari 

     
0 

 
0 

 
Bij: tot boekwaarde activa 

     
    392.873  

 
0 

 
Af: vrijval ivm afschrijving 

     
0 

 
0 

 
Stand per 31 december 

     
    392.873  

 
0 

           

 
Micro kredieten 

        

 
Stand per 1 januari 

     
      16.400  

 
28.461 

 
Bij: saldo verstrekte leningen inclusief rente 

   
      57.910  

 
0 

 
Verkregen rente minus bijzondere afboekingen 

   
        5.924  

 
-12.061 

 
Stand per 31 december 

     
      80.234  

 
16.400 
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Totaal bestemmingsreserves 

       

 
Stand per 1 januari 

     
194.525 

 
210.071 

 
Mutatie in verslagjaar 

     
396.451 

 
-15.546 

 
Stand per 31 december 

     
590.976 

 
194.525 

           

 
Overige reserves 

        

 
Vermogen per aanvang boekjaar 

    
67.886 

 
88.903 

 
Resultaat boekjaar 

     
-39.701 

 
-21.017 

 
Vermogen per 31 december 

    
28.185 

 
67.886 

           

 
Kortlopende schulden 

        

 
Te betalen accountantskosten 

    
        4.940  

 
      1.800  

 
Crediteuren 

      
               -  

 
             -  

 
Loonheffing en sociale lasten 

    
          697  

 
         619  

 
Vakantiegeld reservering 

     
        1.201  

 
      1.104  

 
Overige nog te betalen 

     
              0  

 
         943  

        
        6.838  

 
      4.466  
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Bijlage 4 : Toelichting op de exploitatierekening 

4.1 TOELICHTING FONDSENWERVING 2012 
 

2012 
 

2011 

  
Realisatie 

 
Begroting 

 
Realisatie 

  
€ 

 
€ 

 
€ 

 
Baten eigen fondsenwerving 

     

 
Lunchprogramma 3.037 

 
49.500 

 
16.780 

 
Ontvangsten voor projecten  648.025 

 
518.550 

 
636.249 

 
Overige donaties en giften - 

 
15.000 

 
5.500 

 
Donaties in natura 18.480 

 
15.000 

 
3.550 

  
669.542 

 
598.050 

 
662.079 

       

 
Overige baten 

     

 
Donaties van gesubsidieerde instellingen 8.792 

 
31.900 

 
20.000 

 
Opbrengst Burkinart - 

 
7.500 

 
8.235 

 
Rente opbrengsten 5.678 

 
1.500 

 
1.563 

 
Overige inkomsten 1.804 

 
- 

 
599 

  
16.274 

 
40.900 

 
30.397 

       
4.2 TOELICHTING PER KOSTENSOORT 2012 

 
2012 

 
2011 

  
Realisatie 

 
Begroting 

 
Realisatie 

  
€ 

 
€ 

 
€ 

       

 
 Huur inclusief servicekosten       5.147  

 
    3.571  

 
      8.223  

 
 Afschrijvingslasten       1.041  

 
       120  

 
      1.040  

 
 Portokosten            53  

 
       765  

 
      1.502  

 
 Telefoon/ fax- en internetkosten       3.549  

 
    2.500  

 
      3.096  

 
 Reclame en advertenties          227  

 
    4.000  

 
         184  

 
 Reis- en verblijfkosten     15.444  

 
  13.800  

 
    10.940  

 
 Representatiekosten          608  

 
           -  

 
             -  

 
 Overige bestuurskosten          699  

 
       860  

 
         768  

 
 Kantoorkosten       5.021  

 
    7.000  

 
    12.581  

 
 Contributies en abonnementen       1.570  

 
    2.014  

 
         259  

 
 Verzekeringen       1.155  

 
    3.084  

 
      2.740  

 
 Accountantskosten       7.551  

 
    3.950  

 
      6.497  

 
 Bankkosten          824  

 
    1.269  

 
      1.142  

 
 Advieskosten           668  

 
       500  

 
      4.121  

 
 Overige kosten          977  

 
    5.100  

 
      7.923  

 
 Salariskosten      61.529  

 
  61.463  

 
    53.909  

  
  106.063  

 
 109.996  

 
  114.925  
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In Nederland    45.775  

 
  50.048  

 
    59.695  

 
In Burkina Fasso    60.288  

 
  59.948  

 
    55.230  

  
  106.063  

 
 109.996  

 
  114.925  

       
4.3 TOELICHTING PROJECTLASTEN 

     

  
2012 

 
2012 

 
2011 

  
Realisatie 

 
Begroting 

 
Realisatie 

  
€ 

 
€ 

 
€ 

       

 
Educatie opleiding en coaching 

     

 
Directe kosten    130.600  

 
 139.950  

 
  191.398  

 
Uitvoeringskosten in Nederland         609  

 
       665  

 
         930  

 
Uitvoeringskosten in Burkina Faso    14.109  

 
  14.030  

 
    15.148  

  
  145.318  

 
 154.645  

 
  207.476  

       

 
Infrastructurele projecten 

     

 
Directe kosten   455.195  

 
 349.801  

 
  357.077  

 
Uitvoeringskosten in Nederland      1.521  

 
    1.663  

 
      1.735  

 
Uitvoeringskosten in Burkina Faso    35.265  

 
  35.066  

 
    28.260  

  
  491.981  

 
 386.530  

 
  387.072  

       

 
Economische projecten 

     

 
Directe kosten    30.081  

 
  36.500  

 
    65.639  

 
Uitvoeringskosten in Nederland         159  

 
       174  

 
         319  

 
Uitvoeringskosten in Burkina Faso      3.680  

 
    3.659  

 
      5.195  

  
   33.920  

 
  40.333  

 
    71.153  

       

 
Totaal projecten 

     

 
Directe kosten   615.876  

 
 526.251  

 
  614.113  

 
Uitvoeringskosten in Nederland      2.289  

 
    2.502  

 
      2.985  

 
Uitvoeringskosten in Burkina Faso    53.054  

 
  52.755  

 
    48.603  

  
  671.219  

 
 581.508  

 
  665.701  
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Bijlage 5 : Verdeling kosten op basis van verdeelsleutels per kostensoort 

     

75% 0% 15% 5% 5% 26,6% 66,5% 6,9% 

    
   Verdeling kosten in Nederland naar:    

 Verdeling Uitvoeringskosten in  
Nederland   

  
 Totaal in   Waarvan  Waarvan  Fondswrv.   Burkinart   Fondswwrv.  

 
Administra  Uitvoering  Educatie   Infrastr  

 
Economische  

  
 jaarrekening  

 in 
 Nederland  in BF  donation     subsidies   beheer  in nl 

 
projecten  

 
projecten   projecten  

     
  

 
      

 
    

 Huur  

              
5.147                1.785  

              
3.362  

                 
1.339  

                    
-               268  

                   
89                89  

                  
24  

                       
59  

                           
6  

 Afschrijvingskosten  

              
1.041                   116  

                 
925  

                      
87  

                    
-                  17  

                     
6  

                 
6  

                    
2  

                          
4  

                           
0  

 Portokosten  

                    
53                         -  

                    
53  

                          
-  

                    
-                     -  

                      
-  

                  
-  

                     
-  

                           
-  

                            
-  

 Telefoon/ fax- en 
 internetkosten  

              
3.549                      24  

              
3.525  

                      
18  

                    
-                    4  

                     
1  

                 
1  

                    
0  

                          
1  

                           
0  

 Reclame en advertenties  

                  
227                         -  

                 
227  

                          
-  

                    
-                     -  

                      
-  

                  
-  

                     
-  

                           
-  

                            
-  

 Reis- en verblijfkosten  

            
15.444                1.592  

            
13.852  

                 
1.194  

                    
-               239  

                   
80                80  

                  
21  

                       
53  

                           
6  

 Representatiekosten  

                  
608  

 

                 
608  

                          
-  

                    
-                     -  

                      
-  

                  
-  

                     
-  

                           
-  

                            
-  

 Overige bestuurskosten  

                  
699                   229  

                 
470  

                    
172  

                    
-                  34  

                   
11                11  

                    
3  

                          
8  

                           
1  

 Kantoorkosten  

              
5.021                1.625  

              
3.396  

                 
1.218  

                    
-               244  

                   
81                81  

                  
22  

                       
54  

                           
6  

 Contributies en  
 abonnementen  

              
1.570                1.570  

                      
0- 

                 
1.178  

                    
-               236  

                   
79                79  

                  
21  

                       
52  

                           
5  

 Verzekeringen  

              
1.155                         -  

              
1.155  

                          
-  

                    
-                     -  

                      
-  

                  
-  

                     
-  

                           
-  

                            
-  

 Accountantskosten  

              
7.551                1.739  

              
5.812  

                 
1.304  

                    
-               261  

                   
87                87  

                  
23  

                       
58  

                           
6  

 Consulting kosten  

                       
-                         -  

                       
-  

                          
-  

                    
-                     -  

                      
-  

                  
-  

                     
-  

                           
-  

                            
-  

 Bankkosten  

                  
824                   481  

                 
343  

                    
361  

                    
-                  72  

                   
24                24  

                    
6  

                       
16  

                           
2  
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 Advies kosten  

                  
668                         -  

                 
668  

                          
-  

                    
-                     -  

                      
-  

                  
-  

                     
-  

                           
-  

                            
-  

 Overige kosten  

                  
977                7.949  

              
6.972- 

                 
5.962  

                    
-            1.192  

                
397              397  

                
106  

                     
264  

                        
28  

 Salaris  

            
61.529              28.665  

            
32.864  

              
21.498  

                    
-            4.300  

             
1.433           1.433  

                
381  

                     
953  

                        
99  

  

  

 

                       
-            

 
    

 Totaal  
          

106.063              45.775  
            

60.288  
              

34.331  
                    

-            6.866  
             

2.289           2.289  
                

609  
                  

1.521  
                      

159  
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5.2 
VERDELING UITVOERINGSKOSTEN IN 
BURKINA FASSO 

   

  

100% 12% 88% 26,6% 66,5% 6,9% 

  

 Verdeling 
Uitvoeringskosten in 
Burkina Faso naar:  

 
      

  

Kosten Administr Naar   Educatie  Infrastr  
 

Economische  

  

in BF beheer projecten  projecten   projecten   projecten  

 Huur  
          

3.362               403            2.959  
                    

787  
           

1.967               205  

 Portikosten  
               

53                  6                47  
                      

12  
                

31                    3  

 Afschrijvingskosten  
             

925               111               814  
                    

216  
              

541                  56  
 Telefoon/fax- en 
internetkosten  

          
3.525               423            3.102  

                    
825  

           
2.062               215  

 Reclame en advertenties  
             

227                27               200  
                      

53  
              

133                  14  

 Reis- en verblijfkosten  
        

13.852            1.662          12.190  
                 

3.242  
           

8.102               845  

 Representatiekosten  
             

608                73               535  
                    

142  
              

356                  37  

 Overige bestuurskosten  
             

470                56               413  
                    

110  
              

275                  29  

 Kantoorkosten  
          

3.396               408            2.989  
                    

795  
           

1.987               207  
 Contributies en 
abonnementen  

               
(0)                (0) 

               
(0) 

                       
(0) 

                 
(0)                 (0) 

 Verzekeringen  
          

1.155               139            1.016  
                    

270  
              

676                  70  

 Accountantskosten  
          

5.812               697            5.115  
                 

1.360  
           

3.400               355  

 Consulting kosten  
                 

-                   -                   -  
                          

-  
                    

-                     -  

 Bankkosten  
             

343                41               302  
                      

80  
              

201                  21  

 Advies kosten  
             

668                80               588  
                    

156  
              

391                  41  

 Overige uitvoeringskosten  
         

(6.972) 
            

(837) 
         

(6.135) 
               

(1.632) 
         

(4.078)             (426) 

 Salaris ( Burkina Faso)  
        

32.864            3.944          28.921  
                 

7.691          19.224            2.006  

  
        

 
  

 Totaal  60.288 7.235 53.054 14.109 35.265 3.680 
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Bijlage 6 : Overzicht projecten 2012 

Realisatie projecten 2012 

 

Onderwijsprojecten Status 31/12/2012 Resultaten Opmerkingen 
Lunchprogramma Gedeeltelijk voltooid Dagelijkse lunch voor 2.848 

leerlingen gedurende 6 maanden 
De overheid heeft bij sommige scholen maaltijden verstrekt 

Uniformen Geen budget n.v.t. n.v.t. 

Studiebeurzen Banfora 2012-
2013 

Gedeeltelijk voltooid Beurzen voor 61 leerlingen, 85% van 
de leerlingenzijn overgegaan naar de 
volgende klas. 

Door de opening van de particuliere middelbare agrarische school 
hebben de kinderen uit de ASAP dorpen  nu toegang tot goed 
onderwijs. Bestaande schoolbeurzen zullen nog afgerond worden. Er 
zullen geen nieuwe schoolbeurzen meer verstrekt worden.  

Schoolfournituren n.v.t. n.v.t. De regering is verantwoordelijk voor  het verstrekken van de 
schooluniformen. 

Structurele kosten 
kleuterscholen  

Voltooid 250 kinderen in 5 kleuterscholen, 5 
onderwijzers en 15 assistentes 
("petites mamans") 

Structurele kosten kleuterscholen zijn: snack en lunch voor de 
kinderen, het salaris voor de leerkrachten en assistentes. 

Structurele kosten 
alfabetisering 

Voltooid 73 mensen volgden een training 57% 
behaalde zijn diploma.  

Gestart met 6 centra, maar  
uiteindelijk zijn 3 van de 6 leraren vertrokken naar de goudmijnen en 
hebben hun studenten achter gelaten zonder een opvolger. 

Training voor leraren Voltooid 290 leraren getraind Na de lokale opleiding worden er geen extra trainingen meer 
aangeboden door de regering. Beginnende leerkrachten lopen na hun 
opleiding vaak tegen beperkingen aan. Een aantal van deze hebben we 
met de leraren kunnen identificeren. Vervolgens heeft ASAP trainingen 
aangeboden om de problemen op te lossen.  

Beroepsopleiding 2012-2013 Gedeeltelijk voltooid Studiebeurzen voor 28 leerlingen, 
57% is overgegaan naar de volgende 
klas. 

Door de opening van het LAP hebben de kinderen toegang tot een 
goede school. Bestaande beurzen zullen afgerond worden. Er zullen 
geen nieuwe schoolbeurzen meer verstrekt worden. 
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Verbeteren van de 
dorpsorganisatie in Burkina 
Faso 

Gedeeltelijk voltooid Het boekhoudprogramma EPB is 
geinstalleerd. De secretaresse van de 
boekhouder heeft een 
gebruikerscursus gevolgd. Verder 
hebben alle medewerkers van het 
kantoor in BF een ‘time 
management’ cursus gevolgd.  

De administratie van de dorpen wordt bijgehouden door de 
secretaresse van het ASAP kantoor in BF. Door de time management 
cursus heeft het personeel geleerd  hun tijd efficiënter in te delen.  

School- en dorpsactiviteiten: 
dans/theater 

Niet voltooid n.v.t. Geen financiering gevonden. 

Sponsors voor leerlingen van 
het LAP 

Voltooid 70 nieuwe studenten.128 bestaande 
studenten waarvan 85% is 
overgegaan naar de volgende klas. 

Sponsors hebben zich garant gesteld voor de 4 jaar durende opleiding. 

Uitbreiding Kofila Voltooid 1 klaslokaal met een kantoor en 
opslagruimte, 1 woning voor een 
onderwijzer met 1 toilet. 

2
e
 fase is succesvol afgerond. Daarnaast is men eerder begonnen met 

de bouw het 6
e
 klaslokaal. (was gepland in 2013). De reden hiervoor is 

het verkomen van overvolle klaslokalen in Kofila.  

Uitbreiding Toungana Voltooid 1 klaslokaal met een kantoor en 
opslagruimte, 1 woning  met toilet 
voor een onderwijzer.. 

2
e
 fase is succesvol afgerond. Nu heeft de school 5 klaslokalen, 5 

woningen met toiletten voor de leerkrachten en 6 toiletten voor de 
kinderen. 

Uitbreiding Fina Voltooid 1 klaslokaal, 6 toiletten voor de 
leerlingen en 1 woning voor de leraar 
met toilet. 

1
e
 fase met succes voltooid. De school heeft nu 4 klaslokalen, 4 

woningen en 6 toiletten voor de kinderen. 

Kleuterschoolschool Bona Niet voltooid n.v.t. Geen financiering gevonden 

Middelbare Agrarische School:  
LAP 

Voltooid 2 huizen voor leraren, 1 openbare 
ruimte (nog niet voltooid). Installatie 
van een schotelantenne voor 
internet, 1 watertoren, 12 
bijenkorven, 1 meisjesinternaat. 

De planning was om alle projecten in 2012 af te ronden. Door een 
slechte planning van de aannemer en de verlate komst van de fondsen 
voor het internaat is het niet gelukt om alles af te ronden. 
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Elektriciteit voor de huizen van 
de leraren. 

Gedeeltelijk voltooid Bij 42 huizen zijn zonnepanelen 
geïnstalleerd . 

Het is moeilijk om goede leerkrachten te vinden die op het platteland 
willen werken. Door het wooncomfort te verbeteren, o.a. electriciteit 
aan te brengen bij de lerarenwoningen hoopt ASAP dat meer 
leerkrachten op het platteland willen werken 

Projecten voor 
Capaciteitsopbouw 

   

Strategische planning van de 
dorpen 

Gedeeltelijk voltooid 68 belangrijke leiders uit de tien 
dorpen zijn in oktober 2012 
samengekomen voor het schrijven 
van een dorpsontwikkelingsplan. 

Het dorpsontwikkelingsplan moet vooral mede door de dorpelingen 
opgezet worden om ervoor te zorgen dat iedereen achter de nieuwe 
ontwikkelingen staat. 

Capaciteitsopbouw van de 
dorpen 

Gedeeltelijk voltooid Alle 10 dorpen hebben een 
bewustzijnstraining gehad . In 
Nefrelaye hebben ze tevens  een 
Appreciative Inquiry training gevolgd 

ASAP maakt gebruik van verschillende animatieprogramma’s die te 
maken hebben met de scholing voor kinderen, omgaan met geld, 
hygiëne, gezinsplanning, etc. 

Training van ASAP personnel 
Appreciative Inquiry 

Voltooid 7 personeelsleden getraind.  Het volledige ASAP personeel volgde een Appreciative Inquiry Methode 
training in februari 2012 . 

Gezondheidsprojecten    
Waterput Fina Niet voltooid n.v.t. Geen financiering  voor gevonden 

Waterput Kouekouesso Niet voltooid n.v.t. Geen financiering voor gevonden 

Waterput Bona voor Medisch 
Centrum  

Niet voltooid n.v.t. Geen financiering voor gevonden 

Klamboeproject Gedeeltelijk voltooid De eerste distributie heeft plaats 
gevonden in Fina 

Dit project is pas in December 2012 opgestart. 

Medisch Centrum  Bona Niet voltooid n.v.t. Geen financiering voor gevonden. 
Het werven van fondsen voor grotere gezondheidsprojecten blijkt al 
sinds enige jaren moeilijk te zijn 

Project bouwen van wc’s Gedeeltelijk voltooid Tot nu toe 2 wc’s gebouwd Dit project is pas in December 2012 opgestart. 
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Pompvervanging Voltooid 2 pompen vervangen Beide pompen in Sokourani  zijn vervangen 

Milieuprojecten    
Herbebossing van de dorpen Niet gebudgetteerd n.v.t. Voor de dorpelingen liggen de prioriteiten niet bij milieuprojecten  

Verbeterde ovens Niet gebudgetteerd n.v.t. Voor de dorpelingen liggen de prioriteiten niet bij milieuprojecten 

Economische Projecten    
Trainingen voor boeren Gedeeltelijk voltooid Er hebben geen trainingen voor 

boeren plaats gevonden 
Door het opzetten van de social business wordt dit nu door SYS gedaan 

Project bescherming 
grondbezit 

Niet voltooid n.v.t. Geen financiering voor gevonden 

Microkredieten Voltooid 2.148 hebben gebruik gemaakt van 
microkrediet  

Het totale te lenen bedrag is met 5% verhoogd. 18% meer vrouwen 
hebben gebruik kunnen maken van een microkrediet.  

Moestuinen voor vrouwen Gedeeltelijk voltooid Geen tuinen aangelegd Vrouwen hebben zich in 2012 kunnen aanschrijven voor een moestuin.  
De tuinen worden in 2013 aangelegd 

YS Voltooid YS is het overkoepelende orgaan van 
de bestaande kleine social bussiness.  

 

SYS Voltooid Deze social business is 
verantwoordelijk voor agrarische 
projecten. 

 

MKYS Niet gebudgetteerd n.v.t. n.v.t. 

Andere projecten Niet gebudgetteerd n.v.t. n.v.t. 

Kunstmestproject Niet gebudgetteerd n.v.t. n.v.t. 

Container Voltooid 2 containers verzonden.  

Boerderij Mogobasso Niet gebudgetteerd n.v.t. n.v.t. 

Limanja Voltooid Dit festival is samen met AFF 
(vrienden van ASAP, 
Burkin’art)georganiseerd ter ere van 
het 15-jarig bestaan van ASAP 

 

 

 Niet behaald  Deels behaald  Behaald 
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Bijlage 7 : Begroting projecten 2013 

Onderwijsprojecten Aantal Totale budget 

Lunchprogramma 3.000 51.750 

Uniformen 3.000 34.500 

Studiebeurzen Banfora 2013-
2014 52 44.850 

Schoolbenodigheden 0 0 

Structurele kosten 
kleuterscholen 380 30.590 

Structurele kosten 
alfabetisering  0 

Training van leraren 1 5.750 

Studiebeurzen beroepsopleiding 
2013-2014 9 6.785 

Capaciteitsopbouw kantoor BF  4.025 

School- en dorpsactiviteiten 1 5.750 

Studiebeurzen LAP 200 72.000 

Uitbreiding Kofila B (woning) 1 8.625 

Uitbreiding Toungana 1 23.000 

Uitbreiding Fina 1 23.000 

Uitbreiding Kouekouesso 1 23.000 

Kleuterschool Bona 1 40.250 

Kleuterschool Fina 1 52.900 

Middelbare Agrarische School: 
LAP 1 224.250 

Jongensinternaat LAP 1 120.750 

Elektriciteit voor  woningen 
leraren 18 13.455 

Subtotaal  785.230 

Projecten voor 
capaciteitsopbouw   

Strategische planning dorpen 10 5.750 

capaciteitsopbouw dorpen 10 5.175 

Trainingen voor ASAP personeel 1 2.500 

Auto ASAP 1 20.000 

Subtotaal  33.425 

Gezondheidsprojecten   

Waterput Fina 1 10.350 

Waterput Kouekouesso 1 10.350 

Waterput Kofila 2 20.700 

Waterput Oualana 1 10.350 

Waterput Toungana 1 10.350 

Waterput Bona Medisch 
Centrum 1 10.350 

Klamboeproject 1.000 5.750 
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Medisch Centrum Bona 1 86.250 

WC project 50 5.750 

Pompvervanging 2 5.750 

Kraamkliniek Fina 1 29.325 

Subtotaal  170.200 

Milieuprojecten   

Boomgaard school 2 4.025 

Moestuin school 3 1.553 

Verbeterde oven  0 

Subtotaal  5.578 

Economische projecten   

Training voor boeren  6 6.900 

Projectbescherming grondbezit 5 7.500 

Verhoging kapitaal 
microkredieten 1 11.000 

Moestuinen voor vrouwen 40 2.640 

YS  28.500 

SYS  0 

MKYS  0 

Andere projecten  0 

Kunstmestproject   0 

Container 1 7.500 

Boerderij Mogobasso 1 750 

Limanja   

Subtotaal  64.790 

 Totaal  1.059.223 
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Bijlage 8: Data over de dorpen (enquête 2012) 

1- Bevolking: 
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2- Educatie: 
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3- Gezondheid: 
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Geen informatie voor Sokourani 
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4- Economische ontwikkeling: 
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Bijlage 9: Accountantsverklaring 
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